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12 e jaargang no. 2 Juli 1976. 

SPOREN VAN ROMEINSE MILITAIREN ONDER DE POLITIEKAZERNE 
TE WOERDEN* door J.E. Bogaers en J.K. Haalebos 

Hoewel men reeds lange tijd vermoedt dat in het centrum van de huidige stad Woerden een 
Romeinse militaire nederzetting heeft gelegen - Lauri op de Tabula Peutingeriana? - , zijn 
daar tot voor kort betrekkelijk weinig archaeologica uit de Romeinse tijd aan het licht geko
men. Een gedeelte van deze vondsten is te danken aan het slechten van de stadswallen in de ja
ren na 1880. Twee kleine opgravingen zijn achtereenvolgens uitgevoerd in 1952 in de Hervorm
de kerk, en in 1954 bij het St.-Jozef-pensionaat aan het Groenendaal; daarbij is o.a. de aanwe
zigheid van een brandlaag uit de tijd van de opstand der Bataven (69-70 na Chr.) geconstateerd. 
Van de in het verleden geborgen voorwerpen trekken enige 4de-eeuwse munten de aandacht; 
de jongste is uit de tijd van Theodosius (379-395). 
Nieuwe gegevens over de bewoning van Woerden in de Romeinse tijd zijn verkregen door een 
proefonderzoek dat de archeologische werkgroep van de Stichts-Hollandse Historische Vereni
ging in 1974 kon verrichten ten zuidwesten van de Hervormde kerk, onder het huis Hooge 
Woerd nr. 16. Hierbij kwam niet alleen veel ceramiek te voorschijn, die voornamelijk dateert 
uit de tweede helft van de 1ste eeuw, maar ook een fragment van een imbrex met een stuk van 
een stempel van de Legio I Minervia Antoniniana (212-222), en een vrijwel geheel te reconstru
eren tegula met een retrograde stempel COH XV VOL. Andere dakpanstempels van de Cohors 
XV Voluntariorum zijn bekend uit de castella van de Meern en Zwammerdam. Verder komt de 
naam van deze afdeling Romeinse hulptroepen nog voor op een tweetal bouwinscripties uit 
Leiden-Roomburg uit de jaren 196-198 en 200. 
De voorgenomen aanleg van een z.g. schiet-kelder ten behoeve van het toekomstige politiebureau 
in de kazerne aan de Kruittorenweg te Woerden bood een uitermate gunstige gelegenheid voor 
een archeologisch onderzoek op een enigszins grotere schaal. Mede dank zij een subsidie van de 
provincie Zuid-Holland kon daar van 1 tot en met 24 april 1975 een opgraving worden gedaan. 
Deze heeft de aanvankelijke verwachtingen verre overtroffen. 
Het terrein van de schietkelder (c. 12 x 30 m) bevindt zich aan de rand van de hoogte waarop 
de kern van Woerden is gebouwd. Het huidige oppervlak ligt hier op c. 1,60 m + N.A.P. en 
stijgt langzaam tot ongeveer 2,40 m + N.A.P. in de omgeving van de Hooge Woerd en de Her
vormde kerk. De in 1952 onder de kerk aangetroffen brandlaag deed vermoeden dat dit ge-
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Palen van een oeverversterking langs de [.inschoten (? ) in het onderste opgravingsvlak onder de schietkelder 
van de politiekazerne te Woerden. Foto CA. Kalce, Utrecht 
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bouw, dat eertijds aan St.-Petrus was gewijd, binnen de grenzen van het veronderstelde Romein
se castellum zou staan. De afstand tot de kazerne is zo groot dat het er naar uit zag dat in de 
bouwput van de schietkelder de wal en gracht(en) van de vesting bestudeerd zouden kunnen 
worden, of eventueel daarbuiten gelegen overblijfselen van een burgerlijke nederzetting of vicus. 
Onmiddellijk na het begin van het onderzoek bleek'echter dat we te doen hadden met de oe
ver van een rivier. Onder een laag klei ter dikte van ongeveer 2 m, die minstens voor de helft 
reeds in de Romeinse tijd is opgebracht, lag een pakket bruin, veenachtig materiaal met veel 
stukken hout. Hiertussen waren de koppen van talrijke elzen palen zichtbaar, die enkele ge
deeltelijk loodrecht op elkaar staande rijen vormden. Op sommige plaatsen lagen hiertegen 
resten van uit horizontale balken samengestelde vlonders. Het geheel herinnert aan oeverver
sterkingen, zoals die b.v. in Vechten en Zwammerdam zijn aangetroffen. In overeenstemming 
hiermee is een aantal zwaardere palen van twee steigers in het zuidelijke deel van de werkput; 
deze hebben vermoedelijk een insteekhaventje geflankeerd. In de profielen was in de nabijheid 
daarvan het begin van een rivierbedding te zien. Voorlopig is het niet duidelijk of het hierbij 
om de Linschoten gaat of om de Rijn of een zijtak daarvan. Boringen, onlangs verricht door 
de Rijks Geologische Dienst (H. Kok) langs de spoorbaan aan de zuidzijde van de Woerdense 
binnenstad, hebben opnieuw aangetoond dat de Linschoten hier oudtijds de Rijn met een e-
norm (c. 1,5 km breed! ) stroomgebied vanuit het zuiden naderde. In hoeverre deze bedding 
in de Romeinse tijd open heeft gelegen, is nog niet uit te maken. Het lijkt mogelijk dat de Lin
schoten zich in een latere fase door een verland gedeelte van zijn oorspronkelijke stroombed 
een nieuwe, smallere loop heeft gevormd; deze kan aan weerszijden van de Kromme Wetering 
zijn aangeboord en is wellicht te verbinden met de thans bij de politiekazerne aangetroffen 
oever. 

De bij het jongste onderzoek gedane vondsten hebben het vrijwel zeker gemaakt dat te Woer
den een castellum van Romeinse hulptroepen heeft gelegen. Niet alleen zijn dakpanstempels 
aan het licht gekomen van de Cohors XV Voluntariorum, maar ook van de Exercitus Germa-
nicus Inferior en van vexillarii van dit leger. Voor zover dit kon worden vastgesteld, zijn de 
stempels van de Cohors XV Vol. afkomstig uit de veenachtige laag of uit de grond vlak daar
boven; die van de Ex. Ger. Inf. en Vex. Ex. Ger. zijn daarentegen aanzienlijk hoger aangetrof
fen. Tot de vondsten van militaire aard behoren verder een stuk van het bronzen beslag van de 
rand van een schild, kogels van baksteen en enkele graffiti, ingekrast op de onderzijde van de 
Zuidgallische borden van terra sigillata: 1 > (= centuria) MAX((imi) [- - -, op een bord Dragen-
dorff 15/17, waarschijnlijk vervaardigd voor 70 na Chr.; 2 > (= centuria) IVC(undi)GHLLI, 
op een Flavisch bord Drag. 18; 3. - - -C ]ONTVBIl[RNlO(? ) - - -, op een Neronisch of vroeg-
Flavisch bord Drag. 18. 
Voor de datering is vooral de terra sigillata van belang. Op de meer dan 600 scherven van dit 
aardewerk, die voor het merendeel uit Zuidgallische ateliers afkomstig zijn, bevinden zich de 
volgende stempels (+: voor-Flavisch; X: voor-Flavisch of Flavisch; ongemerkt: Flavisch): 
- - - ] ABIT'(Drag. 24/25)+^ OF A [LB] IN (?) (Drag 27)x, OFAOVITAN (Drag. 18)+, O F A Q V I T Ä N 
(Drag. 27)+, [OFAQVIJTANI (Drag. 29)+, OFBASSN (Drag. 18)x, BAS (Drag. 27)x, OFBASSI 
(Drag. 18)+, OFBASSI (Drag. 18)x, OFBASSI.CO (Drag. 29)+, OFBASSI [COFL] (Drag. 29)x 
OF'CA (? ) (Drag. 27)x , OF.CALVI (bord)x OF.CALVI (Drag. 18)x;, CALVI/ (Drag. 27)x , ' 
CALVI (? ) (Drag. 27)x, OFCE.NS (Drag. 18), [OFCJE.NS (Drag. 18), GNONi (Drag. 27), 

<C> OSIRV (Drag. 18), EC[---]FE (Drag. 27), [0]F.FR[-- - -(bord), GERMAN (Drag. 27), 
0F.IN[- - - (Drag. 18)+, OF.LAB.IO (bord)+, LICINIANAO (Drag. 18)+, LOGIRNI [- - - (Drag. 18) 
x, OFI.MACCAR ( bord)+, MASCLI (Drag. 15/17)x, MO [ ~ (Drag. 27), MONTAN (Drag. 18) 
x, [OF]MVRRAN(Drag. 18)+, OFNIGI (Drag. 18)x, OFPONTI (bord)x , OFRONICI (bord), 
OFRV[---(Drag. 18)x, RVIT[Nl]OF(Drag. 18)x, OFSEVER (Drag. 18)x, OESEVERI (Dras. 
29)x, 0FV[1TA - - - (Drag. 27). 

Op Oostgallische sigillata, die in Woerden nogal zeldzaam is, zijn twee stempels aangetroffen: 
MARTIAFE (Drag. 27, uit Chémery-Faulquemont, ca. 110-140 na Chr.) en <I> VLIAN (Drag. 32, 
uit Rheinzabern, uit het einde van de 2de of de eerste helft van de 3de eeuw). Beide zijn afkom
stig uit de ophogingslaag van klei. 
De daaronder gelegen veenachtige laag moet ontstaan zijn in de tweede helft van de 1ste eeuw; 
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dit blijkt ook duidelijk uit de gevonden typen van terra sigillata. Slechts ongeveer 5% van de terra 
sigillata komt uit Oostgallische werkplaatsen (Faulquemont, Argonnen en Trier); geen van deze 
stukken is aangetroffen in de veenachtige laag. De beoordeling van de relatieve frequentie van de 
verschillende aardewerkvormen wordt bemoeilijkt door het feit dat deze zich — gezien de daarop 
voorkomende stempels — over een betrekkelijk lange periode uitstrekken. Typisch Claudische 
vormen zijn zeldzaam. Het grootste gedeelte van de terra sigillata stamt wel uit de tijd van Nero 
(54-68) en Vespasianus (69-79). De vorming van de veenachtige laag met de daarin gevonden 
scherven lijkt beëindigd te zijn tussen 80 en 90. 

MT^: 

Een dwarsdoorsnede over enkele palen aan de 
zuidzijde van de schietkelder. 
Direct boven de paalkoppen ligt de bruine 
veenachtige laag met vondsten uit de Romein
se tijd. Foto CA. Kalee, Utrecht. 

Het begin van de Romeinse (militaire) nederzetting te Woerden zou kunnen samenhangen met 
de reorganisatie van de grensverdediging door Corbulo in 47 na Chr. of kort daarna. Het boven de 
oeverversterking gelegen Romeinse ophogingspakket moet - gezien de daaruit afkomstige, overi
gens weinig talrijke vondsten - in de loop van de 2de of 3de eeuw zijn aangebracht. 
Tijdens het onderzoek konden ook enige duizenden dierenbeenderen worden geborgen, o.a. van 
runderen, paarden, varkens, schapen of geiten, honden reeën, vissen en gevogelte (determ. J.R.A. 
M.Thijssen). De aangetroffen zaden (determ. J.P. Pais) zijn deels afkomstig van planten die wel 
ter plaatse langs de rivieroever gegroeid zullen hebben, deels ook van een soort biezen (Juncus 
gerardii), die in grote hoeveelheden uit een zoutrijker milieu moeten zijn aangevoerd. Tot het me
nu van de soldaten die in de Romeinse tijd te Woerden gelegerd waren, behoorden o.a. coriander, 
papaverzaad en vijgen 

Litteratuur 
J.K. Bogaers en C.B. Rüger (ed.), Der Niedergermanische Limes, KSln-Bonn 1974, 53-54. 
P.C. Beundcr, De Romeinse (militaire) bewoning van Woerden komt in het licht, Westerheem, 24 (1975), 
100-110. 

* Dit artikel verscheen eerder onder een andere titel en zonder afbeeldingen in het Bulletin van de K.N.O.B., 
november 1975. 
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BEDELAARS door Dr. C.J. van Doorn. 

In het begin van deze eeuw was het bedelen langs de huizen nog een doodnormale zaak. Zo zal 
het elders in het land wel geweest zijn en zo was het ook onder Woerden. Volgens algemeen zeg
gen in deze streek zou het stadje Montfoort de meeste bedelaars gehad hebben, maar in Woerden 
waren er toch ook heel wat. En over het bedelen in een van de dorpen bij Woerden gaat dit stuk
je (Zegveld). 
Er bestond een zeker orde bij het bedelen, onafgesproken en ongereglementeerd. Bedelen gebeur
de immers op een bepaalde dag en dan vrijwel uitsluitend 's morgens. Voorzover ik weet kwamen 
de bedelaars haast allemaal uit Woerden en wel op woensdagmorgen. Vanaf omstreeks een uur 
of acht was het op de weg een drukte van belang. Kaasbrikken reden naar de Woerdense kaas
markt en ook verschillende burgers waren op weg naar „de stad"en konden, als ze voetganger 
waren, vaak met een boer op de kaasbrik meerijden. In omgekeerde richting gingen daarentegen 
de bedelaars. Als je zo tussen acht en tien uur de weg langs keek, kon je ze alleen of in plukjes 
van twee of drie brug aan en brug af zien gaan naar de boerderijen en burgerhuizen. Er waren 
zeker net zoveel vrouwen als mannen bij. 
In de huizen was men intussen geprepareerd op de hoge bezoekers. Bij een van de ramen stond 
meestal een kommetje met afgebroken oor of iets dergelijks gereed, gevuld met een kwantum 
halfjes (halve centen). 
Verscheen er een bedelaar aan het raam, dan was het: „goeie morge, vrouw! " of „Goeie morge, 
baas! ", al naar gelang zich een vrouwelijk of mannelijk wezen in de buurt van het venster be
vond. Het raam ging een eindje omhoog en een halfje werd op de vensterbank of in de hand van 
de bedelaar gelegd, die dan met 'n „Dankie vrouw! " of „Dankiewel baas! " tevreden vertrok. 
Kwamen er toevallig twee, drie of zelfs vier tegelijk voor het venster, dan werd in koor goeie mor
gen en dankie wel gezegd. Vervolgens roffelden ze met hun vaak te grote schoenen over het grint 
weer naar de weg. 
Om het voortdurend op en neer schuiven van het raam te beperken heb ik in een boerderij wel 
eens gezien, dat er een schuine gleuf in het hout juist onder het vensterglas was gemaakt, waar 
een schuifje als sluiting in paste. Door de gleuf gleden dan de halfjes of centen naar buiten op de 
vensterbank. Gezien deze maatregel kan men begrijpen, dat er nogal wat bedelaars waren. 
Soms bracht een vrouw één of zelfs twee kinderen mee in een oude kinderwagen om een dubbele 
vangst te doen, terwijl het oude vehikel, behalve om het kind voort te duwen, ook nog diende om 
oude kousen, kleren of dergelijke, ergens onderweg gekregen, in mee te voeren. 
De kleding van de bedelaars en bedelaarsvrouwen was meestal vuil en kapot evenals hun schoeisel. 
Ze waren zelf ook groezelig en vuil. Het plattelandsleven, dat toch ook doodeenvoudig was, vorm
de met de armoe van de bedelaars weliswaar een vrij schrille tegenstelling, maar dit werd nauwe
lijks zo gevoeld en het allemaal in zekere zin iets aandoenlijks, maar hoorde bij het normale levens
patroon van die dagen. 
Was de kom of de pot met halfjes leeg, dan werd bij de volgende bedelaar een dubbeltje ingewis
seld voor negentien halfjes, want één bleef er vanzelfsprekend achter als provisie voor de bankier. 
In hun manier van doen bij het raam kon men natuurlijk allerlei typen onderscheiden. Zo herin
ner ik er mij een, die als er niet heel snel iemand bij het venster verscheen, driftig en hard tegen 
het raam ging tikken, soms met een herhaling. Erg beleefd ging het dan niet altijd meer toe. 
Een heel andere figuur was een vriendelijke en zachtaardige oude man met een grote witte baard. 
Deze kreeg bij ons vaak een paar boterhammen met kaas. Hij ging ze dan zitten opeten op de bank, 
die buiten niet ver van de ramen stond. Hij had iets aantrekkelijks voor mij als klein kind en ik 
ging dan soms bij hem op de bank zitten, waar hij dan wat met me babbelde onder het verorbe
ren van de boterhammen. 
Nu en dan kwamen er ook een paar bedelaars zo omstreeks de tijd, dat het middageten afgelopen 
was. Ze zagen het tafellaken nog op tafel en vroegen dan prompt om wat middageten. Soms was 
er wat over, soms ook niet. Vanuit mijn raam boven heb ik ze bij de deur van de boerderij aan de 
overkant van de weg en de wetering wel eens zien neerstrijken aan weerskanten van de deur met 
een bord middageten. Netjes namen ze hun hoofddeksel af en gingen bidden voor het eten, want 
zo hoorde het. Daarna werkten ze hun „prakkie" met smaak naar binnen; soms kregen ze nog pap 
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toe. Na het eten werd gedankt en evenals bij het bidden al of niet een kruisje geslagen. Vervolgens 
gaven ze onder dankzegging hun eetgerei terug en trokken dan gesterkt weer verder 
Buiten de woensdag kwamen er maar zelden bedelaars, want dan gingen ze waarschijnlijk naar el
ders. Je zag ze ook lang niet allemaal terugkeren, want ik meen, dat verschillenden langs een ande
re weg huiswaarts gingen b.v. door de Meije via Bodegraven naar Woerden. Elke dag namen ze ver
moedelijk een ander dorp of een andere boerenbuurt en zo zamelden ze een schamel bedragje bij
een. 
Op de woensdag na 1 januari was er altijd extra veel geloop, want dan kregen ze iets meer. Het 
wensen van „veel heil en zegen in 't nieuwe jaar! " als dank was dan niet van de lucht. 
Natuurlijk was er ook wel het verhaal van de bedelaar, die eenmaal heel rijk geweest moet zijn en 
tot armoede vervallen was door eigen toedoen. In zijn rijke tijd zou hij soms zijn sigaar aangesto
ken hebben met een briefje van tien. Een soort mannelijke versie dus van het Vrouwtje van Sta
voren. Hij werd Piet de Stekeltrekker genoemd, omdat hij razendsnel met dit werktuig, een grote 
houten tang, overweg zou kunnen; alleen hij deed het stekeltrekken büjkbaar liever niet. 
Een enkeling kon zich in het sociaal verband niet terecht vinden en trok zich soms terug in een 
soort zelfgemaakte schuilhut ergens op een polderkade tussen bomen en struiken. Zo'n soort on
derdak heb ik wel eens gezien in de Zegveldse Meije, toen de Hollandse kade daar nog grotendeels 
een groene kade met houtgroei was. Nog tot eenjaar of vijftien geleden leefde een dergelijke fi
guur in het hout op de Gerverskopse kade. Hij werkte wel wat bij een boer en kreeg daar ook e-
ten, maar overigens verbleef hij in zijn hut. Tengevolge van de ruilverkaveling daar moest hij mi
men vanwege een fietspad op de kade. Aan het eind van die kade op een ongebruikte hoek grond 
werd toen een houten verblijf voor hem gemaakt niet ver van de weg en daar bivakkeerde de reeds 
heel oude man met z'n twee hondjes. 
Tijdens een schouw heb ik wel eens een praatje met hem gemaakt. Hij zei soms wat vreemde din
gen, maar opstandig was hij niet, hoewel hij toch wel bepaalde grieven had over zaken die hem zelf 
betroffen. Zo'n enkele maal werd hij b.v. wel eens naar het ziekenhuis gehaald om schoongepoetst 
en-gekrabd te worden en daar had hij een broertje aan dood, want wassen was er bij hem nooit 
bij. Over de verpleegsters en wat die hem aandeden, sprak hij dan ook in niet al te vleiende bewoor
dingen. 
Zijn levenseinde zag hij niet al te somber in en hij had in dat opzicht een eigenaardige filosofie. Het 
zou nog wel meevallen, meende hij. „Ik denk, dat het daar nog niet zo slecht zal zijn", zei hij, 
„d'r is ter toch nooit een terug gekomen". 
Enkele jaren geleden is hij gestorven en in het streekblad werd toen een vrij uitvoerig artikel aan 
hem besteed. 
En met deze late zwerver wil ik mijn verhaal besluiten. 

DE DRIE „BURCHTEN" VAN WOERDEN door N. Plomp 

Inleiding. Er heerst nogal eens verwarring over de geschiedenis van het Woerdense kasteel ). 
Dateert het uit de vijftiende eeuw of is het ouder? Was het er al ten tijde van Herman van Woer
den en Floris V? Of misschien reeds ten tijde van bisschop Godfried van Rhenen? 
Datgene dat uit schriftelijke bronnen kan worden bijeengebracht ter beantwoording van deze 
vragen, is in hoofdzaken al eerder gepubliceerd. De beurt is nu aan de archeologen, die verdere 
gegevens aan de bodem van de binnenstad moeten trachten te ontfutselen. Niettemin lijkt het 
nuttig de beschikbare gegevens nog eens hier bij elkaar te brengen. 
De in de voetnoten vermelde literatuur kan door leden van de vereniging uit de verenigingsbiblio
theek worden geleend. Deze wordt beheerd door de heer Peters. 

Woerden I. De oudste vermelding van een burcht te Woerden dateert uit het jaar 1159. De graaf 
van Gehe en opstandige Stichtenaren belegerden de bisschop te Utrecht. Deze riep toen de hulp 
in van de graaf van Holland „om zijn roem en leven te bewaren". Graaf Floris III verzamelde sol
daten en schepen die hij met „ruw en onoverwinnelijk Zeeuws scheepsvolk" bemanden kwam 
daarmee de bisschop te hulp , meer dan nodig was. Want hij versterkte het fort Woerden" (cas-
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trum Vurthen in de oorspronkelijke latijnse tekst) „en heeft, nadat hij daarin zijn soldaten en 
Vlaamse boogschutters had gelegerd, het gehele gebied daaromheen door brand en plundering 
verwoest". Hoewel het de vraag is of ter plaatse deze vorm van hulp wel werd gewaardeerd, werd 
het beoogde doel wel bereikt. Het bisschoppelijk gezag werd hersteld. 
Latere kroniekschrijvers verhalen hoe bisschop Godfried verscheidene burchten bouwde, waar
onder Montfoort en Woerden. Voor wat Montfoort betreft is dat ongetwijfeld juist. De burcht 
die daar verrees werd toevertrouwd aan ministerialen die in de eerste plaats een militaire taak 
hadden. Zij werden dan ook burggraven (castellani) genoemd. Te Woerden lag de situatie echter 
anders. Weliswaar was er een fort, dat we ons misschien als een permanente versterking in de 

(^ 

BORSSELE. vrij naar Braat 
toestand ca. 1200 . 

<v V 

BORSSELE, vrij naar Braat 
toestand XII I a  

w~ 

Voorbeelden van een mottekasteel in de dertiende eeuw. (uit: Holland jrg. 4 (1972) blz. 210 en 211.) 
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vorm van een mottekasteel moeten voorstellen, bewoond door de Woerdense minis te rialen fami
lie, maar belangrijker dan het bewaren daarvan was voor de Van Woerdens de bestuurlijke taak. ) 
Hoe zag zo'n mottekasteel er uit? In zijn ideale vorm bestaat het „uit een opgeworpen, steile 
heuvel in de vorm van een afgeknotte kegel. Het hoge plateau is aan de rand versterkt door een 
palissade, later een stenen ringmuur; een toren, centraal of aan de kant, voltooit de versterking. 
De heuvel is door een droge gracht omgeven, die tevens een aan de voet van de heuvel gelegen 
cirkelsegment omgeeft. Dit is de, eveneens door een enceinte versterkte voorburcht, waar zich de 
woongebouwen en de boerderij (de bestaansbron voor een edelman in de middeleeuws agrarische 
maatschappij) bevinden". Dit type is vooral uit Normandie en Engeland bekend. Ook hier te lan
de kwam het voor. Een bekend — en bereikbaar - voorbeeld is de van omstreeks 1150 daterende 
burcht te Leiden. De lagere landadel heeft tot in de 13e eeuw wel volgens dit type gebouwd-'). 

Woerden II. Hebben de Van Woerdens tot laat in de dertiende eeuw een dergelijk kasteel be
woond? Het heeft er alle schijn van, want toen graaf Floris V bij het vredesverdrag van 21 maart 
1288 definitief Woerden onder Hollandse invloed bracht, nam hij verschillende maatregelen om 
de versterking van Woerden aan de eisen des tijds te laten voldoen. Blijkbaar was hetgeen hij er 
had aangetroffen of verwoest, of verouderd, of ondoelmatig voor hetgeen hem voor ogen stond. 
Daarom had hij inmiddels een „steenhuis" te Woerden laten maken. Dit huis, dat Herman van de 
graaf zou kopen, was blijkbaar niet zozeer voor de verdediging bedoeld, want de graaf bepaalde 
dat Herman van Woerden bovendien nog te Woerden of elders een „starke borch ende ene vaste" 
moest maken. Dat laatste is er misschien niet van gekomen. Het is ook mogelijk dat met het rea
liseren van dit plan pas begonnen is door Wolfert van Borsselen, die als „opvolger" van Herman 
van Woerden in 1299 een grote sterke „borch" begon te maken op de uiterste landsgrens, bij de 
Putkop. 

Na de moord op graaf Floris V werden de bezittingen van Herman van Woerden verbeurd ver
klaard en zo kwam het „steenhuis" te Woerden weer in bezit van de opvolgers van de graaf. We 
vinden het nadien van tijd tot tijd vermeld. Afbeeldingen van het huis zijn in de grafelijke admi-

/ * * 
Twee middeleeuwse stadszegels van Woerden. Links een geheim zegel 
uit het jaar 1383, rechts een zegel ter zaken uit het jaar 1394. 
Het gebouw -waarschijnlijk het tweede Woerdense kasteel- is er op 
verschillende manieren in afgebeeld. 



nistratie niet te vinden en we zouden dan ook niet weten hoe we ons dat huis moeten voor
stellen als er niet een stadszegel van Woerden was geweest. Toen Woerden stad werd moest er een 
stadszegel komen, en — zoals bij meer steden het geval was - liet men er een afbeelding in aan
brengen van het meest imposante gebouw dat het kleine plaatsje rijk was; het huis te Woerden. 
Daarbij valt onmiddellijk op dat het gebouw sterke gelijkenis vertoont met de ridderzaal te 's-Gra-
venhage. Daarom veronderstelt men dan ook dat graaf Floris het huis te Woerden misschien heeft 
laten bouwen met de gedachte er een tweede bestuurscentrum van te laten maken, om van daar
uit zijn invloed op het Sticht te laten gelden ). 
In 1346 werden de van Herman van Woerden afkomstige bezittingen in gedeelten verkocht. Een 
deel aan een Woerdense ridder, heer Traveys, die aan 's-Gravensloot woonde. Een ander deel aan 
heer Jan Aelman, eveneens ridder. De kern van hetgeen heer Traveys aankocht bestond uit het 
huis te Woerden met het Hofland en alle daartoe behorende hofsteden tussen de Boerendijk, de 
Rijn en de kerk. In een oorlog enkele jaren daarna liep het huis ernstige schade op, maar werd 
het ook weer hersteld ). 
Toen Woerden versterkt werd met wallen en grachten, omstreeks 1372, was het huis te Woerden 
inmiddels vererfd op Arend van Honthorst. Van hem kocht de baljuw toen al het land dat hij be
zat binnen de vestins en nog een deel daarbuiten. Het huis te Woerden kwam toen binnen de 
stadswallen te liggen ). 
Tijdens Arend van Honthorst kwam de naam Huis Honthorst voor het huis te Woerden in gebruik. 
Arend van Honthorst liet het na aan zijn dochtertje, dat later huwde met Wolfert van den Ooster-
lande7). 

Woerden III. Het andere in 1346 verkochte deel van Woerden was in 1405 in handen gekomen 
van hertog Jan van Beieren. Al spoedig begon hij met de bouw van een kasteel te Woerden, dat in 
1410 grotendeels gereed geweest zal zijn. Het kasteel stond op de plaats waar het nu nog staat, 
direkt grenzend aan de omwalde stad. 

Het kasteel anno 1976. Foto Woerdense Courant. 
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Woerden was nu twee kastelen rijk, één van Jan van Beieren (Woerden III) en het oude huis Hont-
horst (Woerden II). Lang duurde dat echter niet, want enige jaren later ontbrandden de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten. De Hoeken schaarden zich om Jacoba van Beieren, de Kabeljauwen om 
Jan van Beieren, de eigenaar van het nieuwe kasteel in Woerden. Ongelukkig genoeg was Wolfert 
van den Oosterlande, de eigenaar van het huis Honthorst, in dienst bij vrouwe Jacoba en dus Hoeks. 
Nu zag ook hij wel in dat met het huis Honthorst niets tegen het nieuwe kasteel te beginnen viel, 
en daarom kreeg hij dan ook van vrouwe Jacoba toestemming om het huis buiten de strijd te hou
den. De tegenpartij trok zich daar echter niets van aan. In 1418 gaf Jan van Beieren opdracht om 
het huis Honthorst af te breken. De rentmeestersrekeningen vermelden hoe het huis werd getrans
formeerd in een hoeveelheid sloophout en 20.000 schoongebikte stenen, die men best gebruiken 
kon om er de oorlogsschade aan het nieuwe kasteel mee te herstellen ). 

De plaats van Woerden I, II en III. Dat het huidige kasteel („Woerden III") niet op de 
plaats van „Woerden II" stond, blijkt wel duidelijk uit het voorgaande. Beide kastelen bestonden 
tegelijkertijd op grondgebied van verschillende eigenaren. 
Woerden II was een huis met een voorburg en een laan. Daarbij hoorde het Hofland, dat inmid
dels verdwenen is onder het zuidelijk stadsdeel, de gracht en Woerden-West. In 1446, toen het 
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huis reeds afgebroken was en er slechts een boerderij over was, werd gesproken over „de hofstad 
te Honthorst met de werven, het kerskampje en de geren". Dat kerskampje was een kersenboom
gaard die evenals de hoflanden is afgebeeld op een kaart uit 1646. Het kerskampje ligt daar onge
veer ter plaatse van de tegenwoordige Nieuwe Markt, grenzend aan de stadsgracht. Ook de hof
landen grensden aan de stadsgracht. Het huis zal dus in deze omgeving moeten worden gezocht, 
mogelijk in het blok tussen Meulmansweg, Kruittorenweg, Groenendaai en Hoge Woerd. Bij ge-
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Het derde Woerdense kasteel („castrum") op een kaart van Jacob van Deventer omstreeks 1550. 

duldig reconstrueren van de middeleeuwse stadsplattegrond met behulp van o.a. rechterlijke ar
chieven en de rentmeestersrekeningen zal het waarschijnlijk mogelijk zijn de plaats nauwkeurig te 
bepalen. Dan is de beurt aan de archeologen, die misschien de theorieën zouden kunnen bevesti
gen aan de hand van hetgeen in de bodem wordt teruggevonden ). 
Moeilijker is het met „Woerden I". Het is best mogelijk dat hetzij „Woerden II", hetzij „Woerden 
III" verrezen is op de plaats van „Woerden I". Tot nu toe ontbreekt echter iedere aanwijzing. 
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Noten 

) Zo worden bijvoorbeeld in de inleiding op de vorig jaar versehenen stadsgids van Woerden een aantal merk
waardige gegevens vermeld, die deels ontleend zijn aan verouderde boeken en deels onjuiste interpretaties 
zijn. Het is te hopen dat bij een eventuele volgende uitgave dergelijke fouten worden hersteld. Met name 
betreffende het kasteel worden enige onjuiste mededelingen gedaan (blz. 8 en 15), waaronder die dat de 
burcht van Godfried van Rhenen „in de naaste omgeving van de molen" zou hebben gelegen. Andere pun
ten die bij zo'n gelegenheid zouden kunnen worden herzien betreffen de naam Woerden (blz. 8); enkele 
kleinigheden op blz. 9 en 10. 
De Geestdorperpoort heeft wel degelijk bestaan (blz. 15); het door Van Helvoort genoemde jaar 1272 als 
bouwjaar van de kerk mist iedere grond (blz. 19); de eerste korenmolen stond reeds op deze plaats om
streeks 1390 (blz. 21) en het landhuis Oostdam 12 met bijgebouwen staat helaas - nog - niet op de monu-

_ mentenlijst, doch slechts het toegangshek. 
. ) N. Plomp. Woerden 600 jaar stad, blz. 14 en 15. 

) H. Sarfatij, Kasteelbouw en -bouwers in Holland, in; Holland, regionaal-historisch tijdschrift, irg 1 (1969) 
blz. 14-23. 
C. Hoek, De ontwikkeling gedurende de dertiende eeuw van het verdedigbare bakstenen huis in het Maas-

. mondgebied, in: Holland, regionaal historisch tijdschrift, jrg. 4 (1972), blz. 201-239. 
) Woerden 600 jaar stad, blz. 24, 25, 28 en 29 en afb. H. 

Z. van Doorn en N. Plomp, De zegels en het wapen van Woerden, in: Zegels en wapens van steden in Zuid-
Holland (Zuid-Hollandse Studiën XII), 's-Gravenhage 1966, blz. 261 e.v. 
S. Muller Fzn, De groote zaal te Woerden, in: Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 
1909. 

j?) Woerden 600 jaar stad, blz. 32-35. 
^) Idem blz. 46. 
' ) Idem blz. 54 en 55. 
q) Idem blz. 56-60. 
y ) Idem blz. 32, 33, 46 en afb. I. 

VAN DE (VAKANTIE)LEESTAFEL 

Voor een vakantietochtje kunt U voor de omgeving ondermeer een nuttig gebruik maken van de 
volgende publicaties: 

Fietsen in Hollands Groene Hart, een uitgave van de stichting: Fiets! Elf beschrijvingen van 
fietsrondritten door Hollands Groene Hart uit de serie „Ontdek Nederland op de fiets". 

- Voor de wandelaar, die in Oudewater een stadswandeling wil maken langs veel mooie oude 
huizen „waarin eerlijke mensen woonden", wijzen wij op het boekje Stadswandelingen, blz. 
135 - 136, een uitgave van de ANWB. 

- Een voettocht van 12 km rond Oudewater vindt U in de reeks „Per auto en te voet" deel IV 
eveneens een uitgave van de ANWB. 
In de serie „Eigen land met open ogen" van de ANWB treft U in de deeltjes Zuidholland en 
Utrecht uitvoerige informatie aan over de plaatsen in het werkgebied van de vereniging zoals 
Harmelen, Jaarsveld, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Zegveld, Bodegraven, Woer
den en Zwammerdam. 
De liefhebbers van oude kerken wijzen wij op twee boekjes in de serie „Langs oude kerken". 
In het Utrechtse deel worden vijf routes beschreven, waarbij route 3 leidt langs IJsselstein, 
Benschop, Lopik, Jaarsveld, Oudewater, Linschoten en Montfoort. Het deel Zuidholland,' 
kuststrook en Rijnland, vermeldt gegevens over de kerken te Waarder, Bodegraven en Zwam
merdam. Helaas werden de kerken te Woerden niet opgenomen. 

Gr. 
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BOEKENBEURS 

Zoals in Heemtijdinghen, 1 Ie jaargang no 4, december 1975 reeds werd aangekondigd, bestaat 
er voor de leden van de vereniging de mogelijkheid om in deze rubriek boeken enz., welke op het 
werkgebied van de vereniging betrekking hebben te vragen of aan te bieden. Het kontakt tussen 
koper en verkoper kan op deze manier worden gelegd. Voor plaatsing zal f. 1,— per boek in reke
ning worden gebracht. 
Wanneer u van deze rubriek gebruik wilt maken kunt u dit aan de redactie-secretaris, Esdoorn-
laan 32 te Woerden, schriftelijk kenbaar maken, met een opgave van het gezochte of aan te bie
den boek en met bijsluiting van een giro-betaalkaart of bankcheque. 

Gevraagd: 

Oranje en Montfoort, door N. Plomp (S.H.B. 1) 
Boreft in vroeger tijd. (S.H.B. 2) 
Schets van het lager onderwijs te Harmeien, door J.G.M. Boon (S.H.B. 4) 
IJsselstein voor en na 1900, door J.G.M. Boon (S.H.B. 7) 
Woerden en omgeving vanuit de lucht, door W. van Bemmel. 

A.J. Straver, 03480 - 5622 

Aangeboden: 

Enkele gravures van Romijn de Hooghe (1673) betreffende de gruwelen gepleegd te Bodegraven 
en Zwammerdam enz. in 1672. 
Geschiedenis van de Hervormde Gemeente Bodegraven, door Ds. G. Hamoen. 

L.C1.M. Peters 03480-3891 

grafisch bedrijf en handelsonderneming 

vandenend b.v, 
Linschoten (U) — strick van linschotenstraat 42 - telefoon (03480) - 2774 

i~SL inbinden jaargangen tijdschriften 

>L repareren van oude boeken, bijbels etc. 

ijL opplakken van kaarten, foto's, posters op linnen, 

karton of spaanplaat 

J!j£. drukwerkbemiddeling 

JjL verkoop van stencilpapier, offsetpapier, bankpost , 

vloeistofduplicatorpapier, stencils, carbon etc. 
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Gemakkelijk en veilig 
voor àl uw betalingen 
geen kosten, wel rente 
BONDSSPAARBANK 

TERMIJN-
SPAREN 
De ideale parkeerplaats 
voor uw termijnspaargelden 
(veilig en met hoge rente) 
BONDSSPAARBANK 

Neem uw gemak. Laat 
de inning over aan de 
BONDSSPAARBANK 

De nieuwste 
service van de 
BONDSSPAARBANK 

HYPOTHEKEN 
VERZEKBIINBEN 
MIIISMKETIEN REIS-

DEVIEZEN 
Voor reisdeviezen en 
aile verzekeringen 
BONDSSPAARBANK 

BONDSSPAARBANK 
gezinsbank met totale bankservice 

WOERDEN. WESTDAM4 TEL . 03480 4342 

Bijkantoor: Winke lcent rum „ D e Schans", Fred. Hendriklaan 2 8 , te l . 0 3 4 8 0 - 8 2 7 2 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Vroeger wisten slechts adellijke families en 
patriciërs iets van hun familie geschiedenis. 
Die tijd is voorbij. De archieven herbergen 
massa's gegevens, ook over Uw voorgeslacht.' 
En er zijn deskundigen om die gegevens op 
te zoeken en als een leesbare genealogie te 
presenteren. 

N I C O P L O M P 

G E N E A L O G I S C H I N S T I T U U T 

Beatrixstraat 23 - Zegveld (Postbus 31 - Woerden) 
Telefoon (03489) 383 


